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Ilyen még nem volt Magyarországon
Vízi erőmű épül a Hármas-Körösön Békésszentandrásnál
2011. július 14. 16:00
HŰSÉGPROGRAM

MNO - NT
A békésszentandrási vízi kiserőmű megépítésével
Magyarország vízi áramtermelő kapacitása el fogja érni
az 55 megawattot – köztölte a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkára
csütörtökön Békésszentandráson.

Ha tetszett a cikk, ossza meg ismerőseivel
Előfizetés

Bencsik János, utalva a napokon belül megkezdődő
kiserőmű építésére, kiemelte: érdemes és kell ilyen
beruházásokba belevágni, hiszen az ország 2020-ig 14, 6
százalékos megújuló energia részarányt vállalt az Európai
Unió előtt. „Ezt a vállalásunkat azonban csak hasonló
kapacitású kis- és közepes erőművekkel tudjuk teljesíteni”
– tette hozzá.
Fizetett hirdetés

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy legyen néhány
nagyon hatékony, nagy teljesítményű alaperőmű, amelyek
biztonsággal tudják szolgálni az ország energiaellátását.
„Emellett ugyanilyen fontos számunkra, hogy meglegyenek
az országban azok a megújuló energia alapú termelő
berendezések is, amelyeknek a hasznát már nem csak a
nagyok, legtöbb esetben a transznacionális társaságok
tudják szedni, hanem a hazai kis- és közepes befektetők” –
tette hozzá. Mint mondta, ebbe a folyamatba illik bele a
további három, az állam által támogatott kapacitásbővítés
Felsődobszán, Ikerváron és Pornóapátiban, ahol a meglévő
kis, illetve törpe vízi erőművek kapacitását emelik, illetve
növelik a hatékonyságot.
Az összesen 1,7 milliárd forinttal támogatott beruházások
segítségével 2,8 megawatt többlet beépített teljesítményt
fog jelentkezni.
Békésszentandráson, a Hámas-Körösön a Hydro Power
Consulting Kft. 2,7 milliárd forintból építi meg az 1942-ben
épült helyi duzzasztónál a két megawatt kapacitású
erőművét. A fővárosi székhelyű és magyar
magánszemélyek tulajdonában álló cég éves szinten 8,6
gigawattóra villamos energiát fog termelni
Békésszentandráson – mondta az MTI érdeklődésére
Kapuváry Gusztáv, a beruházó vállalkozás ügyvezető
igazgatja. Hozzátette, a társaság a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretében egymilliárd forintos
támogatást nyert el. A támogatáson felül a projekthez
szükséges forrásokat a tulajdonosok hozzájárulásából,
illetve bankhitelből biztosítják.

Rövid hírek
15:51 A személyautó
miatt történt a baleset
az M70-esen
15:45 Lábnyomok
buktatták le a
csempészeket
15:36 Megtalálták a
neten, és lecsaptak a
bombagyárosra
15:29 Olcsóbb a casco
15:19 Nagy a
bizonytalanság a
vetőmagok körül
15:12 Tömegkarambol
Győrnél
15:07 Újra elhalasztják
a Balaton-átúszást
15:00 Kárpátaljai és
brüsszeli tudósító is
erősítette a csapatot
14:53 Meghagyták az
ételt, kirúgták őket az
étteremből
14:45 Indul a
parlagfűszezon
Mai rövidhírek »

Gyorskereső
mehet

Legolvasottabb cikkek
Az elmúlt 10 nap
legolvasottabb cikkei:
 Magyar Nemzet

A nap képe

A két Kaplan turbinás erőmű beruházása a tervek szerint
2012 végére fejeződik be. A cég számításai szerint a
fejlesztés 15 év alatt megtérül, ugyanakkor a
környezetbarát beruházással évente nyolcezer tonna széndioxidot váltanak ki. A Hydro Power Consulting Kft.
egyébként már korában átadott egy hasonló erőművet a
Rábán Kenyeriben, s szintén egy kiserőművet tervez a
Hernádon is.
(MTI)
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Ugró Miklós: Értelmezési
keret
Pilhál György: Feketézett-e
Schwartz?

Hirdetés
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rohamrendőrök tucatjai
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 Egy hét múlva jön a
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Tihanyi Örs: Tusnádfürdő
újratöltve
Seszták Ágnes: Merő
humbug
Bednárik Imre: A tisztesség
kívánja
George F. Hemingway:
Romák és cigányok

Ingyen domainnel!
Tárhelyek már évi 9900 forinttól
PHP, MySQL, kezelőpult, extrák.
www.cpanel.hu

Képriport
07.28. 08:42
Sikolyok az éjszakában:
nyolcszor csaptak le a
pilóták + Képriport + Videó

Önnek még nincs
Jetforce porszívója? Porzsák
nélkül ciklon technológiával. A
jövő
porszívója
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szomszédok nem
tudtak közbelépni +
Videó (10797)
 Óriási vihar vonul
végig az országon
(10589)
 Lecsapnak rájuk,
milliárdos bírságok
jöhetnek + Képriport
(10544)

CTnetwork

Önök nézték
Minden idők
legnézettebb cikkei

07.26. 16:55
Beidézték Vadait – a
politikus nevetségesnek
találja + Videó + Képriport

07.26. 14:46
Magyarország erőt ad nekik
a katasztrófa utáni
újrakezdéshez + Képriport

07.26. 14:03
Lecsapnak rájuk, milliárdos
bírságok jöhetnek +
Képriport

07.24. 16:14
Herendi váza is jutott az
Anna-bál szépének +
Képriport

Jegyzet
07.26. 15:15
Vannak bunkó bringások is
Lippai Roland jegyzete
07.25. 06:44
A lelkiismeret szava
A tévé műsoráról – Lőcsei
Gabriella jegyzete
Nem elfelejteni!
Gyurcsányi dumák
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Időjárás
19 C°

24 C°

22 C°
27 C°
23 C°
19 C°
Keleten meleg, nyugaton hűvös
idő várható. Többnyire felhős
és borult lesz az ég.
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Banki valutaárfolyamok
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